รายงานการประชุม
คณะกรรมการกอตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
ครั้งที่ 1 /2551
วันศุกรที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ หองประชุมสีฐาน ชัน้ 6 สํานักงานผูอํานวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูมาประชุม
1. ศ.บวรศิลป
2. ผศ.วินยั
4. นางดวงใจ
5. นางวีระวรรณี
6. รศ.กุสุมา
7. รศ.ดร.เบญจมาศ
8. นายเนาวรัตน
9. ผศ.ชุติมาพร
10. นางเครือวัลย
11. นางสุธีรา

เชาวนชนื่
ตันติยาสวัสดิกุล
สุคนธมาน
ตันตาปกุล
ชูศิลป
พระธานี
สังคมกําแหง
เขียนประสิทธิ์
ชาญนุวงค
ประดับวงษ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ผศ.เอกสิทธิ์
อุตรวิเชียร
2. นายชาญชัย
นันทจิวาทรชัย
3. ผศ.จินดา
เลิศศิริวรกุล
4. นางจินตนา
บุญจันทร
5. นางศศิธร
แสงพงศานนท
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุพิชฌาย
2. นางสาวสลิตา
3. นางสาวสุจิตรา

อุดมธนะทรัพย
ประวิตรกาญจน
ขุยนาเพียง

ประธานมูลนิธิ
รองประธานมูลนิธิ
เลขานุการมูลนิธิ
เหรัญญิกมูลนิธิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการมูลนิธิ
กรรมการมูลนิธิ (แทนนายกเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน)
กรรมการมูลนิธิ

-2-

เอกสารประกอบการประชุม
- รายงานการประชุม คณะกรรมการกอตัง้ มูลนิธิตะวันฉาย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกรที่
14 ธันวาคม 2550
- (ราง) ขอบังคับ มูลนิธิตะวันฉาย
- (ราง) รายชือ่ ที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ
- ยอดผูบริจาคเขากองทุนฯ
- แผนที่ และ Logo
เริ่มประชุม 13.30 น.
เมื่อครบองคประชุม ประธานไดดําเนินการไปตามวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกอตั้งมูลนิธิตะวันฉาย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกรที่
14 ธันวาคม 2550
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
หนา 2 บรรทัดที่ 5 แกไข “จัดประชุมนานาชาติ TICPO 2003” เปน “ขอ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ
ใหใชเปน “จัดประชุมนานาชาติ TICPO 2003”
หนา 2 บรรทัดที่ 9 แกไข “ขอ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ใหใชเปนอาคาร Main Clinic 1
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จั ง หวั ด ขอนแก น 40002” เป น “ข อ 3 สถานที่ ตั้ ง ของมู ล นิ ธิ ให ใ ช เ ป น เลขที่ 123 อาคาร
คณะแพทยศาสตร ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ขอบังคับมูลนิธิ
ที่ประชุมรวมพิจารณารายละเอียด (ราง)ขอบังคับ มูลนิธิตะวันฉาย และมีการแกไขดังนี้
หมวดที่ 1 ชื่อเครื่องหมายและสํานักงานที่ตั้ง
- ขอ 1 มูลนิธินี้ชื่อวา ชื่อ “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด
ทางศีรษะและใบหนา” เปนมูลนิธินี้ชื่อวา “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหว
และความพิการแตกําเนิดทางศีรษะและใบหนา”
- ขอ 2 แกไขเปนสัญลักษณที่แสดง “ชื่อยอมูลนิธิ และสื่อถึงการดูแลแบบองครวมของทีมงานกับ
ผูปวย และชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค
- ขอ 4 แกไขเปน วัตถุประสงคของมูลนิธิ คือ
1. ชวยเหลือผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนาผูยากไร
เพื่อเขารับการรักษา
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2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในการชวยเหลือตนเองและครอบครัวผูปวยและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการ
แตกําเนิดทางศีรษะและใบหนา
3. สนับสนุนการคนควา และการวิจัยเพื่อการปองกันปากแหวง เพดานโหวและความพิการ
ทางศีรษะและใบหนา และการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
4. สนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการบริการวิชาการอันเปนประโยชน
ของศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ภายใตโครงการตะวันฉาย)
5. ดําเนิน หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่น ๆ ดานสาธารณประโยชน
6. ไมสนับสนุนและดําเนินการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมือง
2.2 การเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ
โดยที่ประชุมไดรวมพิจารณา คณะกรรมการ ฯ ดังนี้
คณะที่ปรึกษามูลนิธิ มีดังนี้
1. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
2. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
4. นายสุนทร อรุณานนทชยั
5. นางอารยา อรุณานนทชยั
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
8. นายกสมาคมไลออนส
คณะกรรมการมูลนิธิ มีดังนี้
1. ศ.บวรศิลป เชาวนชนื่
2. ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกลุ
3. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
4. นางดวงใจ สุคนธมาน
5. นางวีระวรรณี ตันตาปกุล
6. ผศ.กุสุมา ชูศิลป
7. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
8. นายเนาวรัตน สังคมกําแหง
9. นายชาญชัย นันทจิวาทรชัย
10. ผศ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์

เปนประธานมูลนิธิ
เปนรองประธานมูลนิธิ
เปนรองประธานมูลนิธิ
เปนเลขานุการมูลนิธิ
เปนเหรัญญิกมูลนิธิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
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11. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล
เปนกรรมการ
12 นายกเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน เปนกรรมการ
13. นางจินตนา บุญจันทร
เปนกรรมการ
14. หัวหนางานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลศรีนครินทร เปนกรรมการ
15. นางสุธีรา ประดับวงษ
เปนกรรมการ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- 3.1 การเปดบัญชี เลขานุการมูลนิธิ แจงการเปดบัญชี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ชื่อบัญชี
กองทุนตะวันฉาย เพื่อการกอตั้งมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการ
ทางศีรษะและใบหนา
- 3.2 ยอดผูบริจาคเขากองทุน ปจจุบันไดรับจากผูมีจิตศรัทธา รายไดจากแหลงอื่นๆ และกองทุน
The Smile Train เพื่อรวบรวมการจัดตั้ง ปจจุบันกองทุนไดทรัพยสินจากการบริจาค จํานวน
230,900.25 บาท ไดครบตามจํานวน ในการจัดตั้งมูลนิธิ
- ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
หมวดที่ 5 การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
- ขอ 15 ที่ประชุมรวมพิจารณาวิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิ เสนอรายชื่อ แตงตั้ง คัดเลือกโดยเสนอ
ชื่อกรรมการ ซึ่งเปนคหบดี จากหนวยงานภายนอก เชน
(1) พลตํารวจเอกเภา สารสิน
(2) คุณสุนทร อรุณานนทชัย
(3) คุณอารยา อรุณานนทชัย
(4) ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
(5) ผูจดั การธนาคารกรุงเทพฯ
หมวดที่ 8 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- ขอ 27 คณะกรรมการมู ล นิ ธิ จ ะต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ทุ ก ๆ ป 1 ครั้ ง ต อ ป
ที่ ป ระชุ ม ร ว มพิ จ ารณาร ว มกั น ประชุ ม ย อ ย มี ก ารประชุ ม มากกว า 1 ครั้ ง ต อ ป เพื่ อ ดู ก าร
ดําเนินงานและความกาวหนาของมูลนิธิ
- ขอ 2 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ใหใชเปนคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดรวมพิจารณาและเห็นชอบ
รวมกันในเบื้องตนใหติดปายมูลนิธิฯ ณ พื้นที่บริเวณดานหนาโรงพยาบาล และจุดที่สําคัญ
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่งจะดําเนินการทําหนังสือขอความอนุเคราะหติดปายตอไป
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- ขอ 2 ที่ประชุมรวมพิจารณา Logo โดยประธานฯ ไดเสนอรูปแบบของ Logo เปนตัวยอ ชื่อ
มูลนิธิ “ตวฉ” และ ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ไดเสนอแนะวา ควรมีการจัดประกวด Logo ซึ่ง
จะมีการพิจารณาในคราวตอไป
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน
ผูบันทึก/จัดพิมพรายงานการประชุม

นางดวงใจ สุคนธมาน
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น
ผูรับรองรายงานการประชุม

